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STT Refleks IR produkt beskrivelse:

STT Refleks IR er et af markedets mest diskrete, højteknologisk nødkalds produkt
med syntetisk tale, trådløs alarmmodtager, automatisk telefonopringninger og
tovejs tale i fuld duplex.
For at gøre STT Refleks IR så sikkert som overhoved muligt, modtager nødkaldet
sin forsyningsstrøm fra hjemmets normale strømforsyning. Hvilket bevirker at
nødstrømsforsyning altid er fuldt opladet og dermed giver en optimal og længere
backup tid i modsætning til nødkald som får strømforsyning fra andre energi
kilder.
STT Refleks IR kan yde nødstrøm i 120 timer på et fuldt opladet batteri.
Med et enkelt tryk på den bærbare sender aktiveres STT Refleks IR og de ældre,
handicappede eller andre brugere, er i kontakt med hjemmeplejen, vagtcentralen,
redningstejnesten, venner eller familien når behovet opstår.
Nødkaldet som i forvejen er programmerede ind i alarmmodtageren, afgiver nu en
alarmbesked om årsag, samt en alarmkode for identifikation af hvilken borger som
har aktiverer nødkaldet, hvorefter indsats kan iværksættes.
STT Refleks IR er med klar dansk tale, som dermed gør det muligt at bruge en
almindelig tryk-knaptelefon (DTMF) som alarmmodtager.
STT Refleks IR er et af markedets mest diskrete nødkald, hvorfor det ikke virker
skæmmende i hjemmet men falder mere naturligt ind i ind omgivelser.
Med et af markedets bedste lydkvaliteter får brugerne adgang til klar og tydelig
tovejs kommunikation, selv i de tilfælde hvor telefonen er placeret ovenpå
nødkaldet -det kalder vi tryghed.
STT Refleks IR kan naturligvis også bruges som almindelig telefon, indkomne
samtaler kan aktiveres med et tryk på den bærbare sender, dette kalder vi for
tryghed og omsorg.
STT Refleks IR giver hjemmeplejen mulighed for at kunne markerer sit besøg ved
at trykke på apparatetsalarmknap. Bruges nødkaldet på plejehjem eller beskyttet
bolig kan personalet tilkalde hjælp i særlig krævende situationer -vi kalder det
personaletryghed og fremtidssikring.
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STT Refleks IR produkt beskrivelse:

STT Refleks IR bærbare sender er 100 % vandtæt ned til 1 meter, driftsikker og
langtidsholdbar, derfor giver vi 5 års garanti fra produktionsdatoen, dette gælder
naturligvis også på batterierne.
Bliver din sender defekt inden for denne tidsperiode, ombytter vi uden beregning
til en ny sender.
STT Refleks IR kan tilsluttes til otte forskellige opkaldsfunktioner som f.eks:
• Røgalarm, trædemåtte, handicaptryk, sengealarm, døralarm,
komfuralarm m.m.
STT Refleks IR kan også tilsluttes og modtage signal fra flere bærbare sendere på
samme tid, aktiveres der en alarm, kvitterer nødkaldet med en eksakt angivelse af
hvilken person som har aktiveret nødkaldet.
STT Refleks IR senderen, sender sit signal på en speciel tilladt radiofrekvens,
Dette indebærer at nødkald alarmer ikke kommer i konflikt med andre radio
baserede enheder i hjemmet.

Vi yder 5 års
total garanti på
den bærbare sender.
Naturlig vis også
på batterierne
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STT Refleks IR kan hvor der er tale om større boliger tilsluttes repeter sender
som således vil sørge for at udvide den bærbare senders rækkevidde udover
de normale 100 meter.

Programmeringsenheden har gjort STT Refleks IR til et af de mest nemmeste,
hurtigste og mest sikre nødkald at installere på markedet, alle basale informationer ligger kodet ind i programmeringsenheden, hvorved personalet ved
opsætningen eller klargøring kun skal taste et alarmnummeret, herefter er
nødkaldet kodet og klar til brug, -vi kalder det tidsbesparelse, god økonomi og
ikke mindst sikkerhed.
STT Refleks IR tilsluttes kun telefonnettet med et almindeligt telefonstik og
220 V fra en stikkontakts netadapter og sender testalarm engang i døgnet.
Hvis der sker et strømafbrud, fortsætter forsyningen ved hjælp af nødstrømsbatteriet i op til mere end 5 døgn.
Der er desuden alarmindgang for kabelforbundet alarmgrupper og en styrbar
udgang til f.eks. sirene. STT Refleks IR kan anvendes som nødkald i privatbolig, ældrebolig, plejehjem mm.
Som nødalarm i privat bolig, tankstationer, kiosker, vagtrum eller andre
steder hvor man arbejder alene.
Som tyverialarm og brandalarm i privatbolig, sommerhuse og mindre erhverv.
Flere af ovennævnte funktioner kan integreres i en og samme installation.
Sikkerheden er i top med STT Refleks IR, nødkaldet sender mindst en gang i
døgnet et test signal fra sender og nødkald for at sikre sig at begge dele er
kommunikationsklare.
STT Refleks IR et moderne nødkald til den moderne hjemmepleje som sætter
kvalitet, sikkerhed og økonomi i fokus.

Tekniske data:
STT Refleks IR nødkald:
Driftspænding:

12V 500 mA

Strømforbrug:

ca. 23 watt

Nødstrøms batteri:

3.6V 300Ah (Opladeligt)

Reservedrift:

Mere end 5 døgn

Batterialarm:

Ja, ved strømafbrydelse og batterisvigt.

Programmering:

Med programmeringsenhed.

Vagtcentral tilslutninger: Op til 4 forskellige vagtcentraler, samt nattilslutning.
Antal sender tilslutning: Op til 8 forskellige brugere eller tilbehør.
Alarmtyper:

STT, Antenna, Tunstall og CPC.

Talekanal:

Fuld tovejskommunikation (Dupleks), Mulighed for simpleks
Høj tale kvalitet, Højtaler er bestandig overfor spil af kaffe m.m.

Opkaldsfunktion:

Tone valg.

Radiomodtager:

Ja 169,3875MHz

Mål:

B.200 x L.195 x H.25 mm

Vægt:

425 g

Arbejdstemperatur:

10 - 40 C

Œ-mærket:

Ja,

EMC-EN55022,EN55024 og EN50130-4
LDV-EN60950 R&TTE 1999/5EG

Bærbar sender
Batterialarm:

Ja dagligt

Batteri levetid:

Godt 8 år ved normal anvendelse, Der ydes 5 års totalgaranti fra
produktions datoen (dog undtaget misvedligeholdelse)

Vandtæt:

Ja ned til 1 meter.

Frekvensområde:

169,3875 MHz

Ræ kkevidde:

Normal lejlighed/Hus, udendørs ca. 25 50 meter (Bør altid afprøves)

Dimentationer:

B.33 x L.48 x H.9 mm

Vægt:

12g uden tilbehør, 16g med halsbånd, 20g med armbånd.

Arbejdstemperatur:

10 – 40 C

Œ:

Ja, Senderen er mærket og opfyler gældende EU krav.
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